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Aktstycket
Medlemsblad för Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
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Estländskt
besök
Fredagen den 27 september hade
arkivet besök från Estland. Besöket hänger samman med att arkivets chef, Göran Henrikson, är
ordförande för en minnesfond
över Folkrörelsernas arkivförbunds förra ordförande, Mad Ii
Kurdve, som tragiskt omkom i
Estoniakatastrofen. Fonden förvaltar ett insam lat kapital på
250000 kr. Minnesfonden ska
främja nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Det första stipendiet
på 15000 kr gick till två estniska
arkivarier: Enn KUng och Leino
Pahtma. De arbetar bägge på
Estlands historiska arkiv, KUng
som chef för den vetenskapliga
avdelningen och Pahtma som
chef för publiceringsavdelningen.
Estlands historiska arkiv kanjämföras med vårt riksarkiv, dock har
man endast handlingar för perioden före Estlands självständighet
år 1920.
Stipendiet utnyttjade de till att
forska i sina respektive specialiteter: handelsrelationer i Östersjöområdetunder 1600-taletsamtestnisk kyrkohistoria under samma
epok. Bägge två är för sina framskjutna positioner förhållandevis
unga män. Ett generationsskifte
har skett i många samhällsinstitutioner i samband med frigörelsen
menade de bägge . Den gamla tiden
hade de emellertid hunnit uppleva,

LeinoPahtmabl asom vämpliktigi
Röda armen med två års tjänstgöring på Kamschatka!
De bägge stipendiaterna äg-

Leino Pahtma, chef/är den vetenskapliga avdelningen på Est/ands historiska
arkiv, med Göran Henrikson vid
utdelningen av stipendiet[rån Mad!;
Kurdves minnes/ond den 25 maj /996.

2

OKTOBER 1996

Bästa medlemI
Du håller nu nr 2 1996 av vårt medlemsblad i Din hand. Det innehåller lite smått och gott från verksamheten och vi hoppas att Du
ska finna något av intresse för Dig och Din förening. Protokollet
från årsmötet kommer till medlemmarna i Aktstyckets form. Vi
presenterar också lite glimtar ur vårt material och nämner något
om pågående forskning. Nya medlemmar sedan årsmötet presenteras också liksom en personalförändring. En ny bok där arkivet varit inblandat är på gång och ett intressant möte anordnas
med anledning av detta den 1 november. Missa inte heller vår nya
sene Brott i Närke.

nade dagen åt Folkrörelse- och
Företagsarkiven och visade sig
vara ena baddare på att läsa den
svårtydda 1600-talsskriften i de
äldre dokumenten från HasseIfors och Laxå bruks arkiv. På
Folkrörelsearkivet kunde vi visa
dem ett spännande material med
estnisk anknytning nämligen tre
volymer ur Örebromissionens ark.iv, som innehåller handlingar från
OM:s missionsverksamhet i Estland under mellankrigstiden. Se
vidare under Glimtar. Våra estländska vänner kände inte till
denna m issionsverksamhet och
fann handlingarna mycket intressanta. Arkivet är inte bortskämt
med utländska besök och det var
stimulerande att ha estniska gäster. Måhända kan denna kontakt
vidareutvecklas.

Medlemmar
Nya medlemmar hittills under
året:
• Adoptionscentrum, Örebro

• Afasiföreningen i Örebro län
• Beatlesföreningen Revolution, Örebro
• BK Fight, Örebro

• Boforsgymnastikförening
• Boforssocialdemokratiskakvinnoklubb
• BoxningsklubbenAvance, Karlskoga
• Fagersands missionsförsamling, Laxå
• Föreningen Felan, Örebro
• Garphyttans Frikyrkoförsamling
• Granbergsdals byalag

• IOGT-NTO 55, Degerfors

• KarlskogaavdelningenavCenterpartiet
• KarlskogaCenterkvinnor
· Karlskogacivilförsvarsförening
• Karlskogakonsertförening
• Karlskogametodistförsamling
• Karlskogamissionsförsamling
• Karlskoga Röda kors

• Karlskoga södra socialdemokratiska
förening
• Karlskoga-Degerforsmotorklubb
• KDS Örebro län

• Lantbrukarnas länsförbund i Örebro län
• Ledarna avd 153, Karlskoga
• Lärarflirbundet Karlskoga, lokalavdel-

ten. Beslut om en sådan togs 1987
och avgiften har tagits ut sedan
1988. Fram till nu har den varit 75
kr. Arsmötesbeslutet fastställde
en ny avgift för 1996 på 125 kr per
hyllmeter. Man kan uttrycka det
så, att värdet på den ursprungliga
avgiften återställdes. Den ursprungliga avgiften gällde fr o m
den fjärde hyllmetern. Det nya
beslutet innebär att en hyllmeter
handlingar är fri och att avgiften
"drabbar" varje påbörjad meter
fr o m andra metern. Detta innebär, att ett större antal medlemsorganisationer än tidigare kommer att få betala en förvaringsavgift till arkivet. Det kan vara på
sin plats att tala om att den faktiska förvaringskostnaden ligger
på c:a 175 kr per meter. All materiel i anslutning till ordnandet och
förtecknandet samt nedlagt arbete på ordnandet av arkivet är
kostnadsfritt för medlemmarna.
Med detta utskick bifogas en
faktura till de organisationer som
ska betala hyllmeteravgiftför 1996.
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• Nora MHF-avdelning
• SEKO Trafik, Jämvägsklubben, Hallsberg
• SIF-klubben, Bofors AB, Karlskoga

• Studieförbundet Vuxenskolan, Karlskoga
• Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 9, Karlskoga
• Tysslinge baptistförsamling
• Tysslinge-GräveCenterkvinnor
• Änglavakt och Barnarbete, Örebro
• Örebro soroptimistklubb
• Örebro södra socialdemokratiska förening

Vi hälsar alla nya medlemmar
hjärtligt välkomna och hoppas att
ni ska trivas i vår krets. Den är
numera ganska stor och vår organisation omfattar i skrivande
stund 440 medlemsorganisationer.

Hyllmeteravgift 1996
På årsmötet 1995 beslutades om
en uppjustering av hyllmeteravgif-

Forskning
Nu när högskoleåret har börjat är
det mycket studenter i arkivets
forskarrum. Här några av de ämnen som är aktuella: Verkstadskonflikten 1945, Tidig facklig
organisering i Örebro, Vita
bandet, Fredrika Bremerfärbundet, Syndikalistiska Kvinnor, Fruntimmersfäreningen i
Kar/skoga. En student bearbetar
också vetenskapligt det material
som insamlades i skrivarkampanjen Skriv kvinna, skriv!
En doktorand, Margareta
Ståh/, som håller på med en avhandling om de tidiga fackliga fanorna och standaren och som samtidigt ansvarar för det landsomfattande projektet Fackliga Fanor,
som bl a ska resultera i en bok till
Landsorganisationens 100-årsjubi-
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kommer ett spännande samtal att
äga rum i anknytning till den nya
boken.

leum, har varit på arkivet och haft
stor nytta av arkivets dokumentation av fanor och standar från s lutet
av 1970-talet.
Kim Salomon heter en professor i historia i Lund som i september publicerade den fårsta studien
av FNL-rörelsen. Rebeller i takt

Om livets mening i en otrygg tid
utifrån ett skrivarprojekt

med tiden. FNL-rörelsen och
60-talets politiska ritualer heter

Samtalsledare: Martin Dyfverman
Eva Dahlström m fl medverkar

boken och i den har han ·använt
material från Örebro FNL-grupps
arkiv.
Det är verkligen roligt och värdefullt att det material som samlats in och bearbetats också kommer till användning.

Livsbilder
I vecka 43 utkommer en ny bok
som heter Livsbilder och som
ges ut av En bok för alla.
Boken är ett resultat aven
landsomfattande skrivarkampanj

Glimtar
ur materialet
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Fredagen den 1 november kl 19.00
iNikolaiförsamlingshem, Örebro

Alla hälsas varmt välkomna!
Arnngörer.

ABF, Vuxenskolan, SKS, FAS, KFUK· KFUM, Nikola i
fö rwm ling och Folkrörelsernas arki v

som drivits av ABF, Vuxenskolan,
SKS, FS, KFUK-KFUM, Liv i
Sverige och arkivet. 500 bidrag inkom till Eva Dahlström som varit
redaktör för boken. Alla bidragen
kommer att förvaras för framtiden på arkivet.
I samband med Örebro kommuns kulturvecka 28/ 10- 1111

Örebro bildades den 7 februari 1982.
Bildandet hade föregåtts av arbete av
bl a Anne Höglin, först i aktionsgruppen för ett Framtids- och Miljöparti,
sedan i riksorganisationen Miljöpartiet. En vecka senare bildades Miljöpartiet De gröna i Örebro län. Materialet från de bägge organisationerna
inlämnades och förtecknades 1990.
Stora delar av riksorganisationens
material från de första åren frons också bevarat eftersom inte bara grundandet utan också 5-årsjubileet ägde
rum i Örebro. De bägge arkiven har
nyligen kompletterats med ytterligare
leveranser.

Miljöpartiet De Gröna

KDS

Riksorganisationen Miljöpartiet (med
tillägget "De gröna") bildades den 20
september 1981. Och detta ägde faktiskt rum i Örebro, närmare bestämt i
Karolinska Skolans aula. Partiet kunde alltså nyligen fira 15-årsjubileum.
På Folkrörelsearkivet har läns- och
lokalavdelningarna av partiet lämnat
in sitt material. Miljöpartiet De Gröna,

Även ett annat av de mindre riksdagspartierna har lämnat sina handlingar till arkivet, nämligen Kristdemokraterna.
När KDS bildades i Örebro den 27
maj 1964refereradeNerikesAllehanda mötet med följande rubrik: Nya
partiet lockade 175 i Örebro. Annorlunda möte med mosaisk lag.

Personalf6rändringar
Thomas Kult som började på
Örebro läns företagsarkiv den 1
september 1995 och som också
arbetat under året åt Folkrörelsearkivet har slutat. Han började
den I september en anställning
som arkivarie på Gullspångs
Kraft. Vi önskar honom lycka till i
hans nya jobb. I hans ställe har
Håkan Henriksson engagerats
på deltid. Håkan arbetar på Örebro läns företagsarkiv. Vi hälsar
honom välkommen.
Yvonne Bergman har engagerats som konsult åt Räddningsverket i Karlstad fr O m slutet av oktober på deltid. Karin Jirenius
kommer att vikariera för henne.

"En vårflod på det politiska området har kommit till Örebro - och kommit för att stanna", yttrade adjunkt
Svante Karlström vid avslutningen
av det sarnlingsmöte som Kristen Demokratisk Samling (KDS) anordnat,
det var ett annorlunda politiskt möte
med den lutherska psalmen 'Vår Gud
är oss en väldig borg', bön och blåsorkestermusik från Pingstkyrkan och
föredrag av rådman Harald Ljungström och partiordföranden Birger
Ekstedt från Stockholm. Efter det offentliga agitationsmötet vidtog ett
mera internt organisationsmöte, då
man bildade den nya KDS-avdelningen för Örebro län."
Så långt tidningen. Till ordförande
valdes Svante Karlström och till sekreterare Sven Fredriksson . Ar 1967
var KDS representerat i de flesta av
länet kommuner. Såväl läns- som
Örebroorganisationen har lämnat
handlingar till Folkrörelsearkivet
under 1996.
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ÖM:s Estlandsmission

Karlskoga i väster till Almby i öster,
frän Lindesberg i norr till Skogaholm i

Arkivmaterialet som omfattar tre arkivvolymer består av missionärernas
brev och redogörelser för arbetet,
missionsstyrelsens brev till Estland,
reserapporter, skildringar frän kriget
samt en liten tidning Länken. Denna
utgavs sedermera på ryska under
namnet Pris iv , som betyder Ropet.
Örebromissionen startade sin verksamhet i början
på 20-talet bland svenskestema på bl a Vormsö, men

Därutöver omfattar materialet
handlingar frän Jordbrukarnas propagandaförening med säte i Fellingsbro
som bildades som en följd av 1959 års
jordbruksuppgörelse.
Vidare har vi fått motta arkivalier
frän Örebro stads jordbruksarrendatorer och Lantbrukarnas ungdoms-

kom snart att koncentrera

sin verksamhet bland den
rysktalande grekisk-ortodoxa befolkningen i och
kring Narva. Man hade två
missionärer på plats i Narva:
Nils Angelin och Martha Johansson. Martba tillbringade 40 år i Estland och
tvingades fara hem 1943 då
också verksamheten upphörde. En baptistförsamling
med ett 60-tal medlemmar
byggdes upp i Narva med
utposter i större kyrkbyar
kring Mokredj norr om PeipussJon.
Sovjetunionens
ockupation drabbade arbetet hårt. Efter Tysklands invasion underlättades arbetet en tid, men 1943 tvinga-

des alltså Martha Johansson lämna missionsfältet.
Materialet är oerhört intressant och dramatiskt inte

minst från krigsåren och
man får hoppas att någon forskare vill
ta sig an uppgiften att skriva Estlandsmissionens historia.

Lantbrukarnas
föreningsrörelse nu i
arkivet
31 volymer frän 18 av länsböndernas
fackliga organisationer ingick i den
första leveransen från lantbrukarnas
föreningsrörelse som lämnades in på
arkivet i mitten av augusti. Materialet
omfattar i huvudsak RLF-avdelningar, sedermera LRF-avdelningar, från

söder.

säljningsföreningen, Mejeriförbundet, Lanttnännens centralförening,
Hypoteksföreningen, Elektriska föreningen, Äggcentralen, Fruktcentralen, Skogsägareföreningen samt Mellersta Sveriges centralkassa för jordbrukskredit.

RLF
Riksförbundet Landsbygdens Folk,
RLF, bildades 1929. De första lokalavdelningarna i Örebro län
tillkom strax därefter i Karlskoga och Fellingsbro.
De följande två åren höll
riksombudsman Karl Levin,
hemmansägare Viktor Johansson, Backen, och konsulent Erik Wisen, Stockholm, agitationsmöten i olika delar av länet. Vid dessa
tillflillen deltog också rektor Erling Berglund, Fellingsbro.
I maj 1931 hade agitationen medfört att ett 20-tal
lokalavdelningar av RLF
hade kommit till stånd. Dessa avdelningar organiserades sedan i tre orts förbund: Karlskoga, Närke
och Örebro. Senare tillkom
ett ortsförbund i Fellingsbro. A v dessa har material
levererats från Karlskoga,
Närke och Fellingsbro.
Samtidigt, den 27 maj
1931, bildades vid ett sammanträde i Kumla ett länsUr MiUöpartiet De grönas i Örebro län arkiv.
förbund, Örebro länsförbund av RLF. Till ordförande valdes John H Johansson, Bränsta
kontakt i Örebro län, bildat vid ett
och till sekreterare Karl Sellberg, Säsammanträde med Jordbrukets föreningsråd i Örebro län i Örebro 1956 bylund. Samma Sellberg anställdes
ett par år senare som länsförbundets
under namnet Föreningsrörelsens
ungdomskontakt i Örebro län, senare första ombudsman.
1977 slogs Sveriges Lantbruksföräven kallat Örebro läns ungdomskonbund, SL (bildat 1917) och Riksförtakt.
Slutligen ingick i leveranserna bundet Landsbygdens Folk, RLF
Jordbrukets föreningsråd i Örebro samman till Lantbrukarnas Rikslän, bildat 1936 som "en sammanslut- förbund, LRF. Med anledning av
ning mellan olika länsorganisationer detta ombildades Örebro länsförbund av RLF till Lantbrukarnas Länsmed uppgift att höja lanthushållningförbund i Örebro.
ens bärighet". Närvarande vid konstitueringen var representanter för
följande länsorganisationer: Hushållningssällskapet, RLF, Slaktdjursför-
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Folkrörelsearkivet har en stor samling av insamlade
minnen . Det är dels fråga om intervjuer, dels också om
materialet från våra och andras skrivarkampanjer. Vi har
också ett antal intressanta personarkiv. Sammantaget har
vi personliga avtryck i historien från c:a 2000 personer ett fantastis kt material för kunskap om vårl sekel. Ett
särskilt spännande material utgör två polisers minnen.
Det ar fråga om Hans Ha/lgrens och Karl Gunnar
Junevalfs. Hans Hallgren är bekant för arkivets med lem-

mar genom den bok - Barnet trIm Jan Persagården som arkivet gav ut 1989. Efter Hallgrens frånfälle har
arkivet av sönerna fått motta Hallgrens personarkiv
innehållande bl a hans personliga minnen och anteckningar från polisAren.
K G Junevall var under lång tid en legendarisk polis
ute i Glanshammar. Han avslutade sin karriär som chef
för bedrägeriroteln i Örebro. Om Junevall står det i
Glanshammarsvisan: "och så har vi ju Junevall. Han i
finkan bovar 'dammar', uti kar'n finns dynamit. Så de skyr
numer Glanshammar, och de kommer aldrig mera hit."
Junevall, som år norrlänning, kom som polis till
Glanshammar 1943 och verkade där till 1965, då han
började på den s k skojarroteln inne i Örebro. Efter drygt
37 års polistjänst gick han i pension 1977. Junevall har
nedtecknat sina polisminnen och arkivet har fått ta del av
dem. Här publicerar vi nu en av den gamle polisveteranens berättelser.
Vår ambition är att fortsättningsvis under rubriken
Brott i NtJrke låta våra medlemmar få ta del av Junevalls
och Haligrens minnen från sin brottsbekämpning.

Glanshammarspolisen flygspanar
,

Tidigt en sommarmorgon för några år sedan inkom
ett telefonmeddelande från ordningspolisen i Örebro
varav framgick, att en person dit under morgonen
rapporterat,
att en efterlyst man skulle uppehålla sig hos en
'
namngiven familj i Ervalla. Det skulle bara vara att åka dit
och hämta mannen .
Jag ringde kollegan Norman och vi åkte till den namngivna
platsen. Vid vår ankomst var lägenhetsinnehavaren uppstigen och där befann sig även den efterlysta mannens unga
hustru . Allt talade för att den vi sökte även hade varit i
lägenheten men nu var utflugen. Lägenhetsinnehavaren förnekade i likhet med de andra som uppehöll sig i lägenheten,
att den eftersökte varit där.
En stunds spaning i skogsområdet intill vittnade dock
om, att någon där uppehållit sig någon av de nl!rrnaste da-
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gama förut. På en plats fanns nämligen en del matrester och
apelsinskal kastade på sådant sätt, att det sannolikt var någon som intagit måltid där på platsen.
Vi beslöto oss för att åka hem till Glanshammar efl:ermin
schäfertik Dixy och återvända och söka vidare i terrängen.
Efter någon timmes bortovaro befann vi oss ånyo i det aktuella skogsområdet. Den eftersöktes hustru var mycket intresserad och sökte upp oss i skogen under bedyrande, att
maken inte fanns där. Sökandet fortsatte, men hunden lyckades icke få upp något spår. Efter ett par timmar beslöto vi
avbryta spaningen och gick neråt. där bostadshuset ligger. Då
vi kom fram till detta uppehöll sig den efterspanades hustru
ute på gårdsplanen. Vi gick över ochjag satte mig på bron och
började prata med kvinnan. Jag hade tagit ett anteckningsblock med för att göra en del anteckningar. Medan jag satt
och pratade med kvinnan hördes ett flygplan i närheten och
detta kom svepande fram ovanför trädtopparna och höll
tydligen på med besprutning av ett åkerfålt nedanför skogsområdet.
K vinnan blev märkbart orolig och frågade om vi hade rekvirerat flygspaning. Jag bekräftade detta och förklarade, att
vi skulle naturligtvis utnyttja de resurser vi hade för att få tag
på hennes man. Flygplanet gjorde en sväng och återvände
efter en kort stund svepande fram över skogsområdet och
ner till flUtet och detta upprepades några gånger. Varje gång
planet passerade vinkade jag med anteckningsblocket och
kvinnan undrade om det var tecken till flygaren . Jag lät henne
tro dcttagenom en jakande nick med huvudet. Kvinnan blev
oroligare och oroligare och tyckte det var mycket förargligt
för familjen som hon gästade. Hon bad bevekande, att jag
sku lle ge tecken åt flygaren att sluta med spaningen och lovade, att hon skulle säga till sin man att inställa sig på fängelset i Uppsala, dit han skulle införpassas.
Under tiden hade besprutningen av faltet närmast slutförts och det passade så bra, att det just inte kunde vara mera
än någon runda till, som skulle göras. Jag höll kvinnan på is
varunder hon berättade, att mannen hade varit i stugan , men
tidigt under morgonen gett sig iväg till Örebro och hon skulle
inte träffa honom förrän om ett par dagar. Till Ervalla skulle
han inte återvända. Då flygplanet kom för sin sista sväng
över trädtopparna ner mot fältet reste jag mig upp och viftade med båda armarna. Planet gjorde svepet över fältet och
tog sedan en annan riktning ; besprutringsuppdraget var
verkställt. Kvinnan andades ut och lovade bestämt, att hon
skulle hålla sin del av överenskommelsen.
Jag trodde ju inte precis så mycket på detta, men några
dagar senare ringde jag till ungdomsfängelset i Uppsala och
fick bekräftat, att den efterspanande mannen inställt sig och
börjat avtjäna straffet. Kollegan Nonnan höll sig exemplariskt allvarlig under samtalet med kvinnan och själv lyckades
jag även hålla masken. Sedan vi lämnat kvinnan och tagit
plats i bilen för hemfärden hade vi emellertid rätt skojigt åt
det sätt varpå kvinnan duperats. Hon hade tydligen en mycket fin uppfattning om vilka resurser polisen i glanshammarsdistriktet förfogade över.
Nertecknat ur minnet den 19/4 1965 .

JUnevall' ,
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FOLKRÖRELSERNAS ARKIV
I ÖREBRO LÄN

ÅRSItSTESPRaroKOLL

Samranträdesdatum
1996-03-28

Tid

18.30-19.15

Plats

Frälsningsarmen , Örebro

l § Mötet öppnas

Ordförande Thord Strömberg öppnade mötet och hälsade de närvarande
varmt välkomna och vände sig särskilt till föredragshållaren Lennart Johansson och kvällens gäst, Högskolans nya professor i historia, Ann-Sofie Ohlander.
Han framförde även ett varmt tack till Frälsningsarmen och dess
personal, som alltid på ett positivt och generöst sätt upplåter
sina förträffliga lokaler till arkivets årsmöten .

Strömberg framhöll de insatser som arkivet gjort under det gangna
verksamhetsåret. Som ett exempel på de värdeful la insatser som görs
pa arkivet ville Strömberg göra mötet uppmärksamt på den nya bok,
som, dagen till ära, publicerats av arkivets mångårige medarbetare,
Olle Bergström och som bär titeln Från Sorrunarro till Däldenäs .
Kristna sommarhem i Örebro län . Olle Bergström erhöll en varm applåd fran mötet.
Dagordning

Efter en komplettering av dagordningen under punkt ett : mötets
stadgeenliga utlysande, kunde denna godkännas .

Mötets stadgeenliga
utlysande

Befanns arsmötet vara stadgeenligt utlyst .

2 § Qnbudsupprop

Ombud för 80 medlemsorganisationer var närvarande . Registrering
skedde pa förtryckta namnlistor. Totalt var drygt 90 personer närvarande.

3 § Mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Åke Jägerhed, rOOI'-NTO, till sekrete-

rare Göran Henrikson och till justerare Jack Olsson, Folkpartiet
och HelnyWestman , Örebro socialdemokratiska kvinnoklubb .
4 § Styrelsens
berättelse

Åke Jägerhed tackade för förtroendet och fortsatte förhandlingarna
med en genomgång av styrelsens berättelse, rubrik för rubrik. Resultat- och balansräkningen genomgicks ocksa och mötet kunde dare f
ter enhälligt godkänna styrelsens berättelse.

5 § Revisionsberättelse

Sekreteraren läste därefter upp revisionsberättelsen . Där föreslogs
ansvarsfrihet för styrelsen samt att resultat- och balansräkningen
skulle fastställas avarsmötet .

6 § Ansvarsfrihet,
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 1995 samt
balans- och resultat- fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen .
räkning
7 § Medlemsavgifter,
hyllavgifter

På styrelsens förslag beslutades om oförändrade avgifter för 1997
enligt följande:
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Sammanträdesdatum

1996-03-28
Medlerrmar

1 100
101 200
500
201 501 - 1 000
1 001 - 3 000
3 001 -

Arsavgift

100
150
300
400
700
1 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Medlemsavgiften inbegriper fri förvari ng aven hyllmeter. Därefter

kostar varj e påbörj ad hyllmeter 125 kr per meter och år .
Arbetsplan och budget, som hade sänts ut i samband med
8 § Arbetsplan och
budget för 1996-1997 verksamhetsberättelsen, godkändes av årsmötet .
9 § Val

Valen utföll sålunda:

Ordförande

Till ordförande för ett år omvaldes Thord Strömberg, Lokal
historiska sällskapet i Örebro län .

Ledam5ter

Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Ingvar Anders

son, Sveriges Blåbandsförbund, Lars Elestig, Örebro läns LO-distrikt och Ingrid Gustafsson/Vuxenskolan i Örebro län. I stället
för Jack Olsson, som avböjt omval, nyvaldes för två år Inger
Martinsson, Örebro läns bildningsförbund.

SUppleanter

Till suppleanter för ett år omvaldes Helge Hagberg , Örebro socialdemokratiska arbetarekorrmun, Sören Klingneus, Västernärkes hembygdsförening, Olle Larsson, PRO-föreni ngarnas samorganisation i
Örebro, Gunilla Lindholm , Örebro kommunaltjänstemannaförening och

Hans Lundeli , Karlskoga bildningsråd . På en sjätte suppleantplats
nyvaldes Magnus Riseby, Folkpartiet i Örebro län.
Revisor

Lermart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro omvaldes
som revisor för två år.

Revisorssuppleanter

Christina Håll-Björk, Örebro läns hyresgästförening och Björn Hagel, Örebro ABF-avdelning omvaldes som revisorssuppleanter för ett
år.

10

§

Nya

Rapporter
medlernnar

Sekreteraren avgav följande rapport:
BK Fight , Örebro, Bofors Gymnastikförening, Bofors socialdemokratiska kvinnoklubb, Fagersands missionsförsamling , Lärarförbundet
Karlskoga Lckalavdelning T3, SIF-klubben Bofors AB , Örebro
soroptimistklubb, Örebro södra socialdemokratiska förening, Ledarna
avd 153. Karl skoga , Karlskoga konsertförening, Karlskoga missionsförsamling, IOGT-NTO Lckalförening 55, Degerfors.
Arkivet har nu 421 medlemsorganisationer.

7
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§

övriga frågor

Under övriga frågor avtackades avgående kassören Jack Olsson, en av
arkivets verkliga veteraner som del t agit i styrelsearbetet från
1977 . Thord Strömberg framförde föreni ngens vanna tack för 1 9-åriga
insatser i styrelsen, därav sju som kassör, genom att överlämna en
gåva i form aven hemslöjdad bricka till Jack Olsson. Göran Henrikson överräckte en blomsterbukett och tac kade för ett gott och posit i v t samarbete under alla år . Årsmötet instämde med värmande applå-

der.
12

§

Avslutning

Då inga övriga frågor fanns att behandla avslutade ordföranden
årsm:Stet.
Årsmötesprogramnet fortsatte därefter med ett föredrag om förbudskampen kring alkoholen i Sverige W1der seklets två första decennier av Lennart Johansson, från Wäx iö . Johanssons föredrag inramades av klassiskanykterhetssånger framförda med kraft och käns la av
Lars-Åke Stenströffi, sång, och Glory Lungren, piano .
Därefter vidtog kaffe med dopp i Annens tri vsarnma kafe.

Vid protokoll et

Justeras

(~~0L
Göran Henrl kson
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